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Regulamin konkursu 
pn. „Cztery pory roku 
w powiecie koszalińskim”







Koszalin, styczeń 2021r.












1.Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pn. „Cztery Pory Roku w Powiecie Koszalińskim” zwanego dalej „Konkursem” jest Powiat Koszaliński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin zwany dalej „Organizatorem”
2.Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników konkursu.
3. Cele Konkursu: a) aktywizacja mieszkańców z terenu powiatu koszalińskiego,
b) promocja walorów przyrodniczych i kulturowych regionu,  c) rozwój zainteresowań, pasji, d) zwiększenie chęci działania na rzecz rozwoju artystycznego, e) pobudzenie kreatywności, f) rozwój wrażliwości artystycznej, g) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury.
4. Tematem Konkursu jest ukazanie najciekawszych, najbardziej atrakcyjnych miejsc znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego tj. gminy: Będzino, Biesiekierz, Bobolice , Manowo, Mielno, Polanów, Sianów i Świeszyno.
Nadesłane fotografie przedstawiać mają walory flory oraz dobra krajobrazowe powiatu koszalińskiego.
5. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest zarówno w siedzibie Organizatora jak i na stronie internetowej  www.powiat.koszalin.pl" www.powiat.koszalin.pl przez cały czas trwania konkursu.
6.Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z regulaminem przebiegiem konkursu, czynnościami wyłaniania laureatów oraz wydawania nagród, sprawować będzie komisja konkursowa. 
7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.powiat.koszalin.pl oraz na portalu społecznościowym FB.
8. Fotografie biorę udział w konkursie zostaną wykorzystane do stworzenia kalendarza promocyjnego Powiatu Koszalińskiego na rok 2022.
8. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Koszalinie nie mogą brać udziału w Konkursie. 
9.Organizator konkursu dopuszcza możliwość zmiany terminów i zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów zgłaszania, nadsyłania jak i oceny nadesłanych prac. 

2. Przyjmowanie prac	
1. Udział w konkursie jest bezpłatny .
2. Każdy uczestnik zgłasza 4 fotografie wybranego miejsca wykonanego w tej samej perspektywie zgodnie z tematem konkursu pkt. 1.4. Każde zdjęcie przyporządkowane do jednej kategorii: wiosna, lato, jesień, zima. Maksymalna ilość nadesłanych zestawów prac od jednego uczestnika wynosi 3  tj. 12 zdjęć.
3. Przesłanie mniejszej ilości zdjęć lub też nieuwzględnienie którejś z kategorii oznacza wykluczenie udziału w Konkursie.
4.Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie.





5. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG. Minimalna rozdzielczość zdjęć musi wynosić 250 dpi.
6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontażu polegającym na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików. 
7.Fotografie wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik do regulaminu) należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: konkurs@powiat.koszalin.pl
8. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców z terenu powiatu koszalińskiego.
9. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie i powielanie na stronach www, portalu społecznościowym organizatora,
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wymogów regulaminu.
11. Konkurs trwa do dnia 30.11.2021 r.

5. Ocena prac




1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 
2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie organizatora konkursu oraz na portalu społecznościowym FB do dnia 06.12.2021 r.

6.Nagrody





1.Dla Laureatów konkursu przyznane nagrody pieniężne:
- za zajęcie I miejsca o wartości 1 000,00 zł
- za zajęcie II miejsca o wartości 800,00 zł
- za zajęcie III miejsca o wartości 600,00 zł
- za zajęcie IV miejsca o wartości 400,00 zł
2.Nagrody nie podlegają zamianie.
3.Wszystkie nagrodzone fotografię zostaną zaprezentowane na stronie www oraz portalu społecznościowym FB Organizatora.

7.  Postanowienia końcowe






1.Dokonanie zgłoszenia do konkursu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację.
2.Dokonując zgłoszenia do udziału w konkursie osoba zgłaszająca oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłaszanej pracy i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na ich wykorzystywanie.
3.Dokonanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest jednoznaczne 
z udzieleniem organizatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania 



przesłanych/dostarczonych fotografii, które stosuje się odpowiednio, a 
w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania wykonanych zdjęć.
4.Autor, dokonujący zgłoszenia, zrzeka się względem organizatora wykonywania osobistych praw autorskich do zdjęć oraz upoważnia organizatora do wprowadzania zmian, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z nich, w szczególności autor pracy zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z nich.
5.Autor prac gwarantuje, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób widocznych na zdjęcia(jeżeli są ujęte) do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez organizatora konkursu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje organizatorowi konkursu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. 
5.W przypadku osób niepełnoletnich w oświadczeniu wymagany jest, oprócz podpisu uczestnika konkursu, podpis jego opiekuna prawnego (rodzica) .
6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie. 
7.Cofniecie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
8.Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator konkursu.
9.Wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników będzie się odbywać zgodnie z art.6 ust.1 lit. a w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyłącznie w celu realizacji konkursu oraz prawidłowego przeprowadzenia czynności konkursowych w szczególności: weryfikacji zgłoszeń, wyłonienia zwycięzcy, promocji powiatu, powiadomienia o przyznanej nagrodzie, przekazaniu/wysłaniu nagród itp.
10.W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 
12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez zgłaszającego oraz za działania osób trzecich uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie.
13. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.


